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29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 1
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за избор на командир на Полициска станица - Аеродром
Се објавува Одлука за избор на командир на Полициска станица - Аеродром,
донесен на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на
ден 28.04.2015 година.
Број 08-3461/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” број 05/02) и член 24 став 3 од Законот за полиција
(“Службен весник на РМ” број 114/06, 148/08,06/09, 154/12, 41/14 и 33/15) и допис број
09-149/1 од 08.04.2015 година, Советот на Општина Аеродром на својата 35
седница одржана на ден 28.04.2015 година, донесе:
О Д Л У К А
за избор на командир на Полициска станица - Аеродром
член 1
Со оваа Одлука се врши избор на командир на Полициската станица Аеродром, врз основа на поднесената листа на кандидати од страна на
Министерството за внатерешни работи на РМ.
член 2
За командир на Полициска станица - Аеродром се избира лицето Орце
Јовановски.
член 3
Оваа Одлука ќе се достави до Министерството за внатрешни работи на
Република Македонија заради понатамошно постапување.
член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Аеродром”.
Број 09-156/2
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 2
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА
за 2015 година
Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
ОА за 2015 година, донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина
Аеродром, одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3452/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 точка 2 од Законот за локлана самоуправа
(„Службен весник на Рм“ бр.05/2002) и член 84 од Статутот на Општина Аеродром
(“Службен гласник на Град Скопје” бр.07/05 и „Службен гласник на Општина
Аеродром“ број 07/06, 02/2010 и 22/10), Советот на Општина Аеродром на 35-та
седница одржана на ден 28.04.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на ОА за 2015 година
Член 1
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Аеродром за 2015 година, и тоа на следниот начин:

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен
дел на Буџетот на општината за 2015 година, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Аеродром“.
Број 09-156/10
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 3
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на План за измена на Планот за јавни набавки на ОА за

2015 година

Се објавува План за измена на Планот за јавни набавки на ОА за 2015
година, донесен на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 28.04.2015 година.

Број 08-3458/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 4
Врз основа на член 26 од Законот за јавните набавки („Службен Весник на Р.
Македонија бр.136/07, 130/08, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/14,
43/14 , 130/14, 180/14) и член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром
(„Службен гласник на Општина Аеродром број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 01/2015),
Советот на Општина Аеродром на својата 35 седница одржана на ден 28.04.2015
година, донесе:
ПЛАН
ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2015
ГОДИНА
Планот за јавни набавки на Општина Аеродром за 2015 година („Службен
гласник на ОА“ 24/2014, 03/15, 5/15, 6/15), се МЕНУВА на следниот начин
I.

Договори
услуги/работи/стоки

Ред
бр.

и

рамковни

Предмет на договорот за јавна
набавка/рамковна спогодба

Шифр
а
споре
д
ОПЈН

спогодби

за

Очекуван почеток
на постапката
(месец)

јавни

набавки

Проценета
вредност на
договорот
/рамковна
спогодба без
ДДВ (во
денари)

на

Вид на постапка

I. Набавка на услуги

7

Ред
бр.

Уривање на бесправно
изградени и поставени објекти
како и одстранување на
градежен материјал и шут на
територијата на Општина
Аеродром

Предмет на договорот за јавна
набавка/рамковна спогодба

Шифр
а
споре
д
ОПЈН

Зборовите
,,Отворен повик ,,
се заменуваат со
зборовите ,,барање
за прибирање
понуди со објава на
оглас ,,

Зборот ,,Јануари/
Фебруари, се
заменува со зборот
,,Април /Мај ,,

1.000.000,00

Очекуван почеток
на постапката
(месец)

Проценета
вредност на
договорот
/рамковна
спогодба без
ДДВ (во
денари)

Вид на постапка

Февруари /март

Вредноста
93,000.00 се
менува со
вредноста од
105.000,00

Барање за
прибирање понуди
со објавување на
оглас

III. Набавка на стоки

10

Набавка на алат и други
материјали за одржување на
јавно осветлување

Број 09-156/3
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 5
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Меморандум за соработка
помеѓу Здружение за хумано домување Хабитат Македонија и Општина Аеродром
Се објавува Одлуката за давање на согласност на Меморандум за
соработка помеѓу Здружение за хумано домување Хабитат Македонија и Општина
Аеродром, донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3460/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 100 став 2 точка 5 од Законот за домување(„Службен весник
на РМ“ број 99/2009, 57/2010, 98/2010, 127/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013,
163/2013, 42/2014, 199/2014) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“, број 05/02) Советот на Општина Аеродром на
својата 35 седница одржана на 28.04..2015 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Меморандум за соработка помеѓу Здружение за хумано
домување Хабитат Македонија и Општина Аеродром
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Меморандум за соработка помеѓу
Здружение за хумано домување Хабитат Македонија и Општина Аеродром.
Член 2
Меморандумот од член 1 ќе се склучи со цел обезбедување на евиденција на
колективните станбени згради на територијата на општина Аеродром, во рамките на
Проектот за енергетска ефикасност во секторот домување.
Член 3
Се задолжува и овластува Секретаторт на Општина Аеродром, да го потпише
Меморандумот за соработка, кој гласи:

Меморандум за соработка
Овој Меморандум за соработка е потпишан на ден 02.04.2015 (”ефективен датум”) од и
помеѓу Здружението за хумано домување Хабитат Македонија (понатаму во текстот Хабитат
Македонија) со седиште на улица Никола Парапунов, бб, комплекс Макотекс, прв кат, 1000
Скопје, Република Македонија и општина Аеродром (понатаму во текстот општина) лоцирано
на улица Јане Сандански број 109Б Република Македонија.
(Хабитат Македонија и општината заеднички се означуваат како “страни”).
Вовед
Хабитат Македонија и општина Аеродром делат заеднички интерес да обезбедат поддршка
во подобрувањето на квалитетот на енергетската ефикасност во колективното домување.
УСАИД и Хабитат Македонија според заеднички договор број AID-165-A-11-0001 се
договорија да го спроведуваат Проектот за енергетска ефикасност за секторот домување во
Македонија.
Проектот претставува повеќегодишна иницијатива за подобрување на
резиденцијалната енергетска ефикасност во Република Македонија и подигнување на јавната
свест за значењето на енергетската ефикасност, домувањето во колективни станбени згради,
како и за потенцијалот кој што го има за создавање на нови работни места и бизнис
можности.
Проектните активности се групирани во четири компоненти преку кои ќе се работи на
подобрување на енергетската ефикасност на колективни станбени објекти, зголемување на
капацитетите на станарите и заедниците на сопственици за управување и одржување на
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станбените објекти, поттикнување на инвестиции, претприемништво и создавање на нови
работни места и подигнување на јавната свест за резиденцијалната енергетска ефикасност.
Во рамките на Проектот за енергетска ефикасност во секторот домување се предвидуваат
активности за поддршка на општините за формирање на Регистар на станбени згради и
Регистар на управители, согласно член 112, став 2 од Законот за домување. Пилот општини
за спроведување на оваа активност се општините Аеродром, Карпош и Чаир.
Цел
Врз основа на заедничкото разбирање на значењето на енергетската ефикасност и потребата
од постоење евиденција на колективните станбени згради на територијата на општина
Аеродром, овој меморандум за соработка претставува рамка за непречено спроведување на
активностите предвидени со проектот.
Одговорности
Со цел успешно завршување на планираните активности, двете страни се обврзуваат да ги
спроведат договорените обврски.
Хабитат Македонија:
Ќе подготви методологија за евидентирање на станбените згради и станови, која ќе вклучи:
унифицирани дефиниции за единиците кои ќе бидат предмет на евидентирање;
унифицирани извори за податоците кои ќе се евидентираат;
унифицирано покривање на станбените згради и станови во општините во Република
Македонија;
Ќе организира и финансира теренски активности кои ќе овозможат систематска евиденција на
станбените згради на територијата на општина Аеродром;
Ќе организира и финансира обработка и внесување на евидентираните податоци согласно
пропишани евиденциски листови за водење регистар на станбените згради и станови.
Министерството за транспорт и врски на Република Македонија:
Ќе обезбеди административно-техничка и логистичка поддршка на евидентирањето и
воспоставувањето на регистарот на станбени згради и станови;
Ќе обезбеди адреси на станбените згради предвидени за евиденција;
Ќе посредува во обезбедување контакт и соработка со други државни и јавни институции кои
ќе можат да понудат административно-техничка поддршка на евидентирањето.
Координирање на активностите и одржување комуникација:
Двете страни се одговорни за одржување на редовна и отворена комуникација во
врска со текот на нивните активности. Оваа комуникација ќе вклучува писмена
кореспонденција пратена преку електронска пошта и факсови и телефонски конференциски
повици;
Одржување на периодични состаноци за координација или телефонски разговори за
известување за тековниот напредок на проектот и планирање на идните активности;
Страните ќе обезбедуваат објавување на соодветна информација и вклучување на
линкови до соодветни домашни страници во своите веб страници и
Други должности и одговорности доколку се бараат и се потребни.
Рок на важност на Меморандумот:
Овој меморандум за соработка има важност од датумот на неговото потпишување (02.04.2015
година) и ќе остане важечки до завршувањето на предметната активност.
Сепак, овој меморандум за соработка автоматски ќе истече и ќе се верува дека е ефективно
раскинат на датумот на настанување на некои од следниве настани или услови, кој и да се
случи прв:
А. Заеднички договор на страните за раскинување на овој меморандум за соработка, и
Б. Неуспех на една од страните да исполни било кое од барањата на овој меморандум за
соработка.
Забелешки:
Секоја од страните на овој меморандум за соработка ќе назначи по едно одговорно лице за
контакт и спроведување на активностите. Овие назначувања ќе бидат тековни за време на
периодот на важноста на овој меморандум, а назначувањата можат да бидат сменети преку
комуникација одредена во согласност со овој дел.
Одговорно лице за оваа активност од страна на Хабитат Македонија во име на проектот
Енергетска ефикасност за секторот за домување е Александар Манчевски.
Одговорно лице за оваа активност од страна на општината е Марјан Келемен.
Други услови:
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Овој меморандум за соработка може да биде изменет или дополнет само во пишана форма и
потпишана од официјален претставник од двете страни.
Во присуство на следниве одговорни лица, страните се согласија со термините и условите на
овој меморандум за соработка на ефективниот датум:
Хабитат Македонија

Општина Аеродром

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на
Општина Аеродром”.
Број 09-159/4
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност за реализација на студиска
посета на претставници од ОА во општината Вандсворт, Лондон, со цел соработка
со Училиштето Брнтвуд
Се објавува Одлуката за давање на согласност за реализација на студиска
посета на претставници од ОА во општината Вандсворт, Лондон, со цел соработка
со Училиштето Брнтвуд , донесена на триесет и петтата седница на Советот на
општина Аеродром, одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3459/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 8
Врз основа на член 14 став 4 и член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 24 став 1 точка 25 од
Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на ОА“број 20/2012, 21/2014,
23/2014) и Известување/покана број 30-683/1 од 29.01.2015 година, Советот на
Општина Аеродром на својата 35 седница одржана на 28.04..2015 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност за реализација на студиска посета на претставници од ОА
во општината Вандсворт, Лондон, со цел соработка со Училиштето Брнтвуд
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Аеродром дава согласност за
реализација на еднонеделна студиска посета на општината Вандсворт во Лондон,
од страна на претставници на Општина Аеродром, со цел соработка со училиштето
Брнтвуд и запознавање со начинот на работа на училиштето, размена на искуства со
основните училишта во Општина Аеродром, како и зајакнување на соработката
помеѓу двете општини.
Член 2
Посетата од член 1 на оваа Одлука ќе се оставри во текот на месец јуни 2015
година во траење од една седмица.
За претставници на Општина Аеродром при реализација на посетата се
номинираат следните лица:
-

Мери Ајдаровска, претставник од општинската адмнистрација на ОА
Искра Стојановска – одговорен наставник од ОУ„Блаже Конески“
ученици од ООУ „Блаже Конески“ : Ивона Минчева и Марија Михаилова
ученици од ООУ „Димитар Македонски“: Ана Марија Жежова и Мартина Милошева
ученици од ОУ „Лазо Ангеловски“:Матеја Стојчева и Ивана Гиразова
ученици од ОУ „Браќа Миладиновци“: Деспина Буцевска и Тијана Аврамовиќ
ученици од ООУ „ Гоце Делчев “ : Теодора Бошковска и Сара Ефтимова
ученици од ООУ „Љубен Лапе“: Ангела Поповска и Јана Ристовска
ученици од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ : Милица Димитриевска и Јована Цветановска
ученик од ООУ „Александар Македонски“: Делфина Филева

Член 3
Финансиските средства за покривање на трошоците за реализација на
посетата, кои се однесуваат на патни трошоци, визи и сместување за одговорниот
наставник и претставникот од општинската адмнистрација, се предвидени во
Буџетот на ОА за 2015 година, потпрограми Е0 и А0, потставка 420220, 420230,
420240 и 426990.
Учениците од Општина Аеродром ќе бидат сместени кај свои врсници од
училиштето Брнтвуд.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Аеродром”.
Број 09-156/5
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 9
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за измена на одлуката за промена на седиштето на
Општина Аеродром

Се објавува Одлуката за измена на одлуката за промена на седиштето на
Општина Аеродром, донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина
Аеродром, одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3457/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на
Општина Аеродром („Службен гласник на ОА“број 20/2012, 21/2014, 23/2014) и
известување број 17-2904/1 од 08.04.2015 година, Советот на Општина Аеродром
на својата 35 седница одржана на 28.04..2015 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на одлуката за промена на седиштето на Општина Аеродром
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката за промена седиштето на
Општина Аеродром, број 09-131/4 од 01.04.2015 година („Службен гласник на
Општина Аеродром“ број 6/15).
Член 2
Измената се врши на начин што во член 1 став 2 од Одлуката зборовите
„бул.Јане Сандански бр.109А“ се заменуваат со зборовите „бул.Јане Сандански
бр.109 Б“
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Аеродром”.
Број 09-156/6
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 10
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за доделување донација на Здружение на граѓани за
лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „Дајте ни крилја“
Скопје
Се објавува Одлуката за доделување донација на Здружение на граѓани за
лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „Дајте ни крилја“
Скопје, донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3455/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 05/02), членoвите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од Законот за
донации и за спонзорства во јавните дејности (Службен весник бр.47/06, 86/08,
51/11, 28/14), член 24 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Аеродром –
пречистен текст („Службен гласник на ОА“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014) и
поднесено барање број 28-3294/1 од 23.04.2015 година, Советот на Општина
Аеродром на својата 35 седница одржана на 28.04..2015 година, донесе
ОДЛУКА
за доделување донација на Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп,
ретки болести и посебни потреби „Дајте ни крилја“ Скопје
Член 1
Со оваа Одлука се доделува донација на Здружение на граѓани за лица со
дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „Дајте ни крилја“ Скопје, во
износ од 600.000,оо (шестотиниилјадиденари) денари, наменети за лекување на
Максим Стојановски.
Член 2
Средствата за оваа намена ќе се издвојат од Програма АО Совет на
Општина, потпрограма А - Совет, потставка 463110 – Трансфери до здруженија на
граѓани и фондации, кои ќе се уплатат на на жиро сметка на Здружението број
300000003190463, преку Комерцијална банка АД Скопје.
Член 3
Составен дел на Одлуката е Договорот за донација помеѓу Општина
Аеродром и Здружението на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки
болести и посебни потреби „Дајте ни крилја“ Скопје, кој ќе се примени по добиено
позитивно мислење од страна на Министерството за правда на РМ“
Член 4
Се задолжува и овластува Раководителот на Секторот за правни и општи и
имот и имотно-правни работи на Општина Аеродром, да го потпише договорот за
донација со Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и
посебни потреби „Дајте ни крилја“ Скопје , кој гласи

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 11
ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА
Помеѓу:
1. Општина Аеродром со седиште на ул.Венјамин Мачуковски бр.6, 1000 Скопје, ЕМСБ
5980283, ЕДБ 1030004547854 депонент на НБРМ и жиро сметка 775016011963011,
застапувана од Кире Доневски, Помошник - Раковидтел на Сектор за правни, општи
и организациони работи на Општина Аеродром (во натамошниот текст: Давател на
донација) и
2. Здружението на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни
потреби „Дајте ни крилја“ Скопје, со ЕМБС 6652425, со ЕДБ 4058010507351, со
седиште на ул.Георги Димитров бр. 13/2-10, 1000 Скопје, застапувано од овластено
лице Ребека Јанковска-Ристески (во натамошниот текст: Примател на донација)
Член 1: Предмет на овој договор е донација од страна на Давателот на донацијата
кое се одобрува на Примателот на донацијата за остварување на јавен интерес –
социо-хуманитарна активност, согласно Одлуката за донацијата донесена од страна
на Советот на Општина Аеродром, број 07-_______, од ____2015 година.
Член 2. Давателот на донацијата на Примателот на донацијата, му одобрува
донација кое се состои во давање на парични средства во висина од 600.000,оо
(шестотиниилјадиденари) денари, наменети за лекување во странство на Максим
Стојановски, кој се јавува како краен корисник на финансиските средства.
Доколку Министерството за правда на РМ, писмено го извести Давателот на
донацијата дека не постои јавен интерес, овој Договор се смета за раскинат.
Член 3.Давателот на донацијата се согласува да ги префрли паричните средства
определни во член 2, на жиро сметка на примателот на донацијата број
300000003190463, преку Комерцијална банка АД Скопје, по добивањето на
известувањето од Министерството за правда на РМ.
Примателот на донацијата се обврзува по добивање на финанските средства,
предмет на донацијата, истите да ги префрли на наменската жиро сметка отворена
за лекување во странство на Максим Стојановски, број 210700000613273, преку НЛБ
Тутунска банка АД Скопје и за истото да достави доказ до давателот на донацијата.
Член 4: Овој договор стапува на сила веднаш по потпишувањето на двете договорни
страни, а ќе се применува по добиено позитивно мислење за јавниот интерес, од
страна на Министерството за правда на РМ.
Член 5: За се што не е предвидено со овој договор ќе се применуваат одредбите од
Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, Законот за облигациони
односи и другите позитивни прописи во РМ.
Член 6: Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат
спогодбено.
Доколку спорот не се реши спогодбено, истиот ќе го решава надлежниот суд
во Скопје.
Член 7: Овој договор е склучен во 8(осум) идентични примероци од кои 6(шест) за
Давателот на спонзорството и 2(два) за Приметалот на спонзорството.
Приметалот на донација
Здружение на граѓани
„Дајте ни крилја“ Скопје

Давателот на донација
Општина Аеродром

Член 5
Оваа Одлука по создавање на законски предвидените услови да ја изврши
Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.
Член 6
Оваа Одлука ќе се објави во „Службен гласник на Општина Аеродром“, а ќе
се применува по добиено позитивно мислење од Министерството за правда на РМ.
Број 09-156/7
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 12
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на дополнителни финансиски средства на
детските градинки на територијата на Општина Аеродром
Се објавува Одлуката за одобрување на дополнителни финансиски
средства на детските градинки на територијата на Општина Аеродром, донесена на
триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден
28.04.2015 година.
Број 08-3454/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 24 став 1 точка 25 и член 63 од Статутот на
Општина Аеродром (Пречистен текст „Службен гласник на Општина Аеродром“ број
20/2012, 21/2014, 23/2014) и предлог број 09-162/1 од 27.04.2015 година, Советот на
Општина Аеродром на 35-та седница одржана на ден 28.04.2015 година , донесе
ОДЛУКА
за одобрување на дополнителни финансиски средства на детските градинки на
територијата на Општина Аеродром
член 1
Со оваа одлука се одобруваат дополнителни финансиски средства на
детските градинки на територијата на Општина Аеродром.
Член 2
Дополнителните средствата се одобруваат во следните износи:
р.бр.
1

Објект
ЈУДГ „Буба Мара“

Трошоци за
греење
2.000.000,00

2

ЈДГОА „Срничка“
Вкупно:

2.000.000,00
4.000.000,00

Исто така се одобруваат дополнителни финансиски средства од по 1.000.000
денари на наменети за бесплатни странски јазици за децата од детските градинки на
подрачје на ОА, на потставка 425990-други договрни услуги.
Член 3
Средствата ќе бидат одобрени од колоната „основен буџет“ на Општина
Аеродром за 2015 година, Програма В1 – Детски градинки, потставка 421210 –
Централно греење, како и потставка 421240 – Течни горива.
Член 4
Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот
“Службен гласник на Општина Аеродром“.
Број 09-156/8
29 април 2015 година
Скопје

на објавување во

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 13
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Договор за кофинансирање на
Центарот за развој на Скопски плански регион за 2015 година
Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за кофинансирање
на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2015 година, донесена на
триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден
28.04.2015 година.
Број 08-3453/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на 36 став 1 точка 10 и член 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и 25 став 3 и член 62 од Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на РМ“ број 63/07, 187/2013 и 43/2014) и
Одлуката за основање на Центар за развој на скопскиот плански регион („Службен
гласник на Општина Аеродром“ број 36/07), Советот на Општина Аеродром на
својата 35 седница, одржана на ден 28.04.2015 година ја донесе следнава
ОДЛУКА
за давање согласност на Договор за кофинансирање на Центарот за развој на
Скопски плански регион за 2015 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за кофинансирање на
Центарот за развој на Скопски плански регион, помеѓу Министерство за локална
самоуправа на РМ и Општина Аеродром, со останатите општини членки на
Скопскиот плански регион.
Член 2
Со цел регулирање на меѓусебните права и обврски на Министерството за
локална самоуправа и Општина Аеродром, како член на Скопскиот плански регион, а
во врска со кофинансирање на Центарот за развој на Скопски плански регион,
Општина Аеродром ќе го склучи следниот :
ДОГОВОР
за кофинансиарње на Центарот за развој на Скопски плански регион
Склучен во Скопје, на _______2015 година,
ПРВА ДОГОВОРНА СТРАНА:
Министер за Локална Самоуправа на Република Македонија, M-р Лирим Шабани (во
натамошниот текст: прва договорна страна)
ВТОРА ДОГОВОРНА СТРАНА:
Градоначалникот на Општина Аеродром, Г-дин Ивица Коневски
Градоначалникот на Општина Арачиново, Г-дин Ибрахим Ајвази
Градоначалникот на Општина Бутел, Г-дин Петре Латиновски
Градоначалникот на Општина Гази Баба, Г-дин Тони Трајковски
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Г-дин Сокол Митровски
Градоначалникот на Општина Зелениково, Г-дин Веле Груевски
Градоначалникот на Општина Илинден, Г-дин Жика Стојановски
Градоначалникот на Општина Карпош, Г-дин Стефчо Јакимоски
Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Г-ѓа Билјана Беличанец-Алексиќ
Градоначалникот на Општина Петровец, Г-дин Борче Митевски
Градоначалникот на Општина Сопиште, Г-дин Стевче Трпковски
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Градоначалникот на Општина Студеничани, Г-дин Азем Садику
Градоначалникот на Општина Чучер Сандево, Г-дин Јован Пејковски
Градоначалникот на Општина Шуто Оризари, Г-дин Елвис Бајрам
Градоначалникот на Град Скопје, Г-дин Коце Трајановски
Градоначалникот на Општина Центар, Г-дин Андреј Жерновски
Градоначалникот на Општина Чаир, Г-дин Изет Меџити
Градоначалникот на Општина Сарај, Г-дин Беким Мурат
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1 : Предмет на овој договор е обезбедување средства за кофинансирање на тековното
работење на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, во согласност со одредбите
утврдени во Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РМ“ бр.63/07,
187/13 и 43/14).
Член 2: Средствата од член 1 на овој договор се обезбедуваат од Буџетот на Република
Македонија и од буџетите на единиците на локалната самоуправа, кои влегуваат во состав на
планскиот регион.
Член 3: Средствата добиени од Министерството за локална самоуправа за кофинансирање на
Центарот за развој на Скопскиот плански регион мораат да се користат во согласност со
ставовите 1 и 4 на член 3 од Програмата за рамномерен регионален развој во 2015 година
(‘‘Службен весник на Република Македонија‘‘ бр. 196/2014).
Член 4: Единиците на локалната самоуправа се должни, пред потпишувањето на овој
договор, во својот буџет за 2015 година да го обезбедат соодветениот износ на средства за
кофинансирање на Центарот за развој на планскиот регион, согласно со финансискиот план
усвоен од Советот за развој на Скопскиот планскиот регион.
Член 5 : Трансферот на финансиските средства од буџетот на Министерството за локална
самоуправа на сметка на Центарот за развој на Скопскиот плански регион ќе се спроведува на
почетокот на секое полугодие, веднаш по стапувањето на сила на овој договор.
Центарот за развој на Скопскиот плански регион е должен претходно до Министерството за
локална самоуправа да поднесе барање за трансфер на средства за кофинансирање на
тековното работење, со приложен доказ за најмалку четири вработени службеници во рамки
на наведената институција.
На почетокот на второто полугодие, заедно со барањето од став 2 на овој член, центрите за
развој на планските региони доставуваат извештај за извршените работни задачи во
изминатато полугодие, согласно надлежностите утврдени во Законот за рамномерен
регионален развој, како и копии од потпишаните договори со економските оператори за
спроведување на проектите согласно одлуката за доделување средства за финансирање на
проекти за развој на планските региони во 2015 година.
Единиците на локалната самоуправа ги трансферираат средствата за финансирање на
тековното работење на центарот за развој најдоцна до 15 во месецот на почетокот на секое
тромесечје.
ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ
Член 6: Договорните страни се согласни да обезбедат вкупно 4.215.218,00 денари за
кофинансирање на Центарот за развој на Скопскиот плански регион во 2015 година, и тоа:
-960.000 денари од Буџетот на Република Македонија
- 216,028 денари од буџетот на Општина Аеродром
- 34,792 денари од буџетот на Општина Арачиново
- 108,462 денари од буџетот на Општина Бутел
- 217,852 денари од буџетот на Општина Гази Баба
- 124,902 денари од буџетот на Општина Ѓорче Петров
- 12,232 денари од буџетот на Општина Зелениково
- 47,682 денари од буџетот на Општина Илинден
- 178,998 денари од буџетот на Општина Карпош
- 171,708 денари од буџетот на Општина Кисела Вода
- 24,766 денари од буџетот на Општина Петровец
- 16,968 денари од буџетот на Општина Сопиште
- 51,738 денари од буџетот на Општина Студеничани
- 25,480 денари од буџетот на Општина Чучер Сандево
- 66,052 денари од буџетот на Општина Шуто Оризари
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- 1,520,778 денари од буџетот на Град Скопје
- 136,236 денари од буџетот на Општина Центар
- 194,320 денари од буџетот на Општина Чаир
- 106,224 денари од буџетот на Општина Сарај
НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 7 : Средствата од член 6 на овој договор ќе се уплатуваат на сметката на Центарот за
развој на Скопскиот плански регион, во согласност со претходно исполнети услови и
динамика, утврдени во член 5 од овој договор на почетокот на секој месец од соодветното
полугодие/ квартал.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 8: Договорните страни се согласни средствата за тековно работење да се користат
наменски и во согласност со прописите за материјално-финасиско работење, кои што се
однесуваат на локалната самоуправа.
Член 9: Надзор над материјално-финансиското работење на Центарот за развој на планскиот
регион вршат органите надлежни за надзор над работењето на единиците на локалната
самоуправа.
Член 10 : Центарот за развој на Скопскиот плански регион е должен на почетокот на годината
да достави извештај до Министерството за локална самоуправа за бројот на редовно
вработените службеници, потврдено со соодветни докази.
Во случај на промена на бројот на вработените во Центарот за развој на Скопскиот плански
регион, тој е должен да го извести Министерството за локална самоуправа за настанатата
промена при поднесување на бaрањето од ставот 2 на член 5 од овој договор.
РОК НА ВАЖЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 11: Овој договор ќе се спроведува до крајот на 2015 година.
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 12: Овој договор може да се менува и дополнува со анекси потпишани од сите
потписници на двете договорни страни.
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ
Член 13: Несогласувањата во врска со ово договор ќе се решаваат спогодбено, а доколку тоа
не е можно надлежен е Основниот суд во Скопје.
СТАПУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ВО СИЛА
Член 14: Овој договор стапува во сила со неговото потпишување од двете договорни страни.
Потписници на Договорот:
Министер за локална самоуправа
Градоначалник на
Општина Аеродром
-градоначалници на останати општини
Член 3
Средствата од член 6 став 1 точка 3 од текстот на Договорот ќе се исплатат
на трезорска сметка број 880-0061433789-16, на име на Центар за развој на скопски
плански регион.
Член 4
Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина
Аеродром, потпрограмите А0 – Совет на општина, потставка 464990 - Други
трансфери, како и потпрограма Е0 – општинска администрација, потставка 426990 –
Други оперативни расходи.
Член 5
Се задолжува Секторот за финансии во Општина Аеродром да ги преземе
сите потребни активности за исплата на паричните средства од член 1 на одлуката.
Член 6
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на
Општина Аеродром”.
Број 09-156/5
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен објект за кој може да се
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2933)
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен објект за кој може да се
изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2933),
донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром, одржана
на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3450/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“
број 20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12,
53/2013, 72/2013, 44/14 и 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“
(број 56/11, 162/2012, 95/13, 109/14), Советот на Општина Аеродром на 35-та
седница одржана на ден 28.04.2015 година , донесе
ОДЛУКА
за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во
урбанистичко-планска документација (објект на КП 2933)
Член 1
Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на
бесправен објект број 23-3725/1 од 06.05.2011 година, за објект означен со број 2, кој
лежи на КП 2933 КО Кисела Вода 2 во ДУП Горно Лисиче УЕ А, Советот на Општина
Аеродром констатира дека
може да се изврши вклопување на бесправно
изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од
членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр.
56/2011, 162/12, 95/13).
Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе
изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Аеродром“.
Број 09-156/11
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен објект за кој може да се
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на
КП 3634)
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен објект за кој може да се
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на
КП 3634) , донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3449/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“
број 20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12,
53/2013, 72/2013, 44/14, 115/14, 199/14) и Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на
РМ“ број 56/11, 162/2012, 95/13, 109/14), Советот на Општина Аеродром на 35-та
седница одржана на ден 28.04.2015 година , донесе
ОДЛУКА
за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот
во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3634)
Член 1
Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на
бесправен објект, број 23-3755/1 од 17.05.2011 година година, а кое се однесува на
објект број 1, кој лежи на КП 3634 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром
констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект
во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2, од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011,
162/12, 95/13, 109/14).
Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе
изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Аеродром“.
Број 09-156/12
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен објект за кој може да се
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на
КП 4042)
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен објект за кој може да се
изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на
КП 4042) , донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3448/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка
38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“
број 20/2012, 21/2014, 23/2014), член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12,
53/2013, 72/2013, 44/14, 115/14, 199/14) и Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на
РМ“ број 56/11, 162/2012, 95/13, 109/14), Советот на Општина Аеродром на 35-та
седница одржана на ден 28.04.2015 година , донесе

ОДЛУКА
за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот
во урбанистичко-планска документација (објект на КП 4042)
Член 1
Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на
бесправен објект, број 23-7475/1 од 16.08.2011 година година, а кое се однесува на
објект број 1, кој лежи на КП 4042 КО Кисела Вода 2, Советот на Општина Аеродром
констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект
во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2, од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011,
162/12, 95/13, 109/14).
Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе
изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Аеродром“.
Број 09-156/13
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Договор за приклучување на
дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална
едновремена моќност на приклучок до 40 kW (за бунар за полевање на јавни зелени
површини бул.АВНОЈ згради број 6 и број 10)
Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за приклучување
на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална
едновремена моќност на приклучок до 40 kW (за бунар за полевање на јавни зелени
површини бул.АВНОЈ згради број 6 и број 10), донесена на триесет и петтата
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3447/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) член 24 став 1 точка 25 од Статутот на Општина
Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“, број 20/2012, 21/2014, 23/2014)
Советот на Општина Аеродром на својата 35 седница одржана на 28.04..2015
година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку
стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучок
до 40 kW (за бунар за полевање на јавни зелени површини бул.АВНОЈ згради број 6
и број 10)
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за приклучување на
дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална
едновремена моќност на приклучок до 40 kW.
Член 2
Договорот од член 1 ќе се склучи со цел регулирање на приклучокот со
електрична енергија за бунар за полевање на јавни зелени површини во близина на
бул.АВНОЈ кај згради број 6 и број 10, населба 13-ти Ноември.
Член 3
Се задолжува и овластува Раководител на Одделение за комунални работи,
да го потпише договорот за приклучок со електрична енергија, кој гласи:
ДОГОВОР
за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена
максимална едновремена моќност на приклучок над 40 kW
(1)

EВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за
дистрибуција на електрична енергија Скопје застапувана од Јорданчо Костовски од
една страна (во понатамошниот текст ЕВН Македонија АД Скопје) и
(2)
Општина Аеродром со адреса ул.Венјамин Мачуковски бр.6, со ЕДБ
4030004547854 застапувано од (во понатамошниот текст Барател на приклучок)
Член 1
Предмет на договорот
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(1) Предмет на овој договор е приклучување на дистрибутивната мрежа на ЕВН
Македонија АД,Скопје за објект кој се наоѓа на локцаија КП бр.190/1, КО Кисела Вода
2, Аеродром, врз основа на Решението за согласнот за приклучување на
дистрибутивната мрежа со бр. УП1-21-273 од 09.04.2015 година.
Член 2
Надоместок за приклучување
(1) Надоместокот за реализација на приклучокот изнесува 25.640,00
(дваесетипетилјадишестотини и четириесет) денари + 18%
ДДВ или вкупно
30.255,00 денари (триесетилјадидвестепедесетипет)денари.
Член 3
Начин на плаќање
(1)

Барателот на приклучок е должен да го плати надоместокот за реализација на
приклучокот утврден со Член 2 од овој договор вкупно 30.255,00 денари
[триесетилјадидвестапедесетипет] денари, пред ЕВН Македонија АД, Скопје да
отпочне со активности за реализација на приклучокот.

(2)

Барателот на приклучокот е должен износот од ставот (1) на овој член да го
уплати на ЕВН Македонија АД, Скопје, на сметка бр. 300000002847471 во
Комерцијална Банка Скопје, по потпишување на овој Договор.

(3)

ЕВН Македонија АД, Скопје на Барателот на приклучокот му издава фактура за
вкупниот надоместок за реализација на приклучокот од член 2 на овој Договор.

(4)

ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од од денот на уплатата
на износот од став (1) од овој член од страна на Барателот на приклучок да започне
со обезбедување на сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација
потребна за започнување на реализација на приклучокот, во согласност со Закон.

(5)

Рокот за обезбедување на сите потребни документи од став 4 на овој член
изнесува до 70 дена.

(6)

По исклучок од став 5 на овој член, рокот може да се продолжи ако постојат:
измени на урбанистички планови, постапки за експропријација на земиште,
непочитување на законски рокови од надлежни институции, молчење на
администрација и поведување на управен спор.

(7)

ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од обезбедувањето на
сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација за реализација на
приклучокот, да достави известување до Барателот на приклучокот дека истите се
обезбедени.

MKAX039-0213

Член 4
Рок на релизација на приклучокот
(1)

Рокот за реализација на приклучокот изнесува 30 (триесет) дена од денот на
известувањето од став (7) од Член 3 на овој Договор.

(2)

Во однос на рокот определен во ставот (1) на овој член, приклучокот ќе се смета
за реализиран во моментот на добивање на документ за употреба на приклучокот,
во согласност со Законот за градење.

(3)

Рокот определен во ставот (1) на овој член може да се продолжи во следните
случаи:

1)

непочитување на законски рокови од страна на надлежни институции:,

2)

поведување на управен спор;

3)

виша сила;

4)

со взаемна согласност на договорните страни;
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со одлука на надлежен државен орган донесена во постапка определена со

5)

закон.
Член 5
Договорна казна
(1)

Во случај на пречекорување на рокот утврден во член 3 став (5) и член 4 став (1)
од овој Договор, Барателот на приклучок има право на надомест пресметан како
казнена камата согласно закон за секој ден доцнење на уплатениот износ од
договорениот надоместок за реализација на приклучокот од Член 2 на овој Договор.

(2)

Во случај на пролонгирање на роковите од член 3 став (1) и член 4 став (3) не се
плаќа договорна казна од став (1) на овој член, при што ЕВН Македонија АД, Скопје
е должна писмено да го извести Барателот на приклучок и да ги образложи
причините за пролонгирање на рокот.
Член 6
Разрешување на спорови
(1) Евентуалните спорови во врска со овој Догоор,ЕВН Македонија АД Скопје и
Барателот на приклучок ќе ги решаваат спогодбено.
(2) Доколку спорот не е разрешен спогодбено ЕВН Македонија АД Скопје и
Барателот на приклучокот може да покренат постапка пред надлежниот суд.
Член 7
Измени на договорот
(1)Овој договор може да се измени на барање на ЕВН Македонија АД Скопје и
Барателот на приклучок со склучување на анекс на овој Договор доколку се согласни
двете страни.
Член 8
(1)За се она што не е уредено со овој Договор ќе се применува Законот за
енергетика,,Законот за обигациони односи,мрежните правила за дистрибуција и
електрична енергија и друг закон.
Член 9
Потпишување на договорот
(1)Овој договор се склучува во четири еднообразни примероци од кои по два за
секоја договорена страна (2 примерока за ЕВН Македонија АД, Скопје и 2 примерока
за Барателот на приклучок
Член 10
Влегување во сила на договорот
(1) Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од страна на
догогворените страни
ЕВН Македнија

барател на приклучок

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето во „Службен гласник на
Општина Аеродром”.
Број 09-156/14
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен објект за кој не може да се
изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација (КП 733/7 и КП
733/1)
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен објект за кој не може да
се изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација (КП 733/7 и
КП 733/1), донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина Аеродром,
одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3446/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка
38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на
Општина Аеродром“ број 20/2012), член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12,
53/2013, 72/2013, 44/14, 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“
број 56/11, 162/12, 95/13, 109/14), Советот на Општина Аеродром на својата 35
седница одржана на 28.04..2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување во идната
урбанистичко-планска документација (КП 733/7 и КП 733/1)
Член 1
Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на
бесправен објект, број 23-8140/1 од 19.08.2011 година, а кое се однесува на објект
(означен како објект број 1), кој лежи на КП 733/7 и КП 733/1, КО Кисела Вода 2,
Советот на Општина Аеродром констатира дека не може да се изврши вклопување
на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација во ДУП за
четврт И 11, согласно одредбите од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на
Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Аеродром“.
Број 09-156/15
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за утврдување бесправен објект за кој не може да се
изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација (КП 1931/1 и
КП1931/2)
Се објавува Одлуката за утврдување бесправен објект за кој не може да се
изврши вклопување во идната урбанистичко-планска документација (КП 1931/1 и
КП1931/2), донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина
Аеродром, одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3445/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка
38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на
Општина Аеродром“ број 20/2012), член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12,
53/2013, 72/2013, 44/14, 115/14) и Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“
број 56/11, 162/12, 95/13, 109/14), Советот на Општина Аеродром на својата 35
седница одржана на 28.04..2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување во идната
урбанистичко-планска документација (КП 1931/1 и КП1931/2)
Член 1
Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на
бесправен објект, број 23-1260/1 од 07.03.2011 година, а кое се однесува на објект
(означен како објект број 2 - гаража), кој лежи на КП 1931/1 и КП1931/2, КО Кисела
Вода 2, Советот на Општина Аеродром констатира дека не може да се изврши
вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска
документација во ДУП Мите Богоевски, согласно одредбите од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13,
109/14).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Аеродром“.
Број 09-156/16
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 24

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за ослободување на Општина Аеродром од обврската за
плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект на
локација КП 472/9 и КП 651 КО Кисела Вода 2
Се објавува Одлуката за ослободување на Општина Аеродром од
обврската за плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен
објект на локација КП 472/9 и КП 651 КО Кисела Вода 2 , донесена на триесет и
петтата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 28.04.2015
година.
Број 08-3444/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ 5/02) и член 20 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на РМ“ 23/2011, 54/2011 155/2012, 53/2013,
72/2013, 44/2014, 115/2014, 199/2014) и барање број 09-165/1 од 28.04.2015 година,
Советот на Општина Аеродром на својата 35 седница одржана на 28.04..2015
година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување на Општина Аеродром од обврската за плаќање надоместок за
утврдување на правен статус на бесправен објект на локација КП 472/9 и КП 651 КО
Кисела Вода 2

Член 1
Општина Аеродром како подносител на барање за утврдување на правен
статус на бесправен објект, број 23-10245/1 од 31.08.2011 година година, се
ослободува од обврската за плаќање на надоместокот за утврдување на правен
статус на бесправен објект кој се наоѓа на КП 472/9 и КП 651 КО Кисела Вода 2.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Аеродром“.
Број 09-156/17
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 25
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање согласност на Договор за снабдување со
електрична енергија број УП1-21-273, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија,
на локација бул.АВНОЈ згради број 6 и број 10, ( за бунар за полевање на јавни
зелени површини)
Се објавува Одлуката за давање согласност на Договор за снабдување со
електрична енергија број УП1-21-273, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија,
на локација бул.АВНОЈ згради број 6 и број 10, ( за бунар за полевање на јавни
зелени површини) , донесена на триесет и петтата седница на Советот на општина
Аеродром, одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3442/1
Градоначалник
29 април 2015година
Ивица Коневски с.р.
Скопје
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 24 став 1 точка 25 од Статутот на
Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“,
број 20/2012, 21/2014, 23/2014) Советот на Општина Аеродром на својата 35
седница, одржана на ден 28.04.2015 година ја донесе следнава
ОДЛУКА
за давање согласност на Договор за снабдување со електрична енергија број УП1-21273, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија, на локација бул.АВНОЈ згради
број 6 и број 10, ( за бунар за полевање на јавни зелени површини)
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Договор за снабдување со електрична
енергија број УП1-21-273, помеѓу Општина Аеродром и ЕВН Македонија.
Член 2
Договорот од член 1 ќе се склучи со цел регулирање на снабдување со
електрична енергија на локација во близина на бул.АВНОЈ кај згради број 6 и број 10,
населба 13-ти Ноември ( за бунар за полевање на јавни зелени површини).
Член 3
Се задолжува и овластува Раководител на Одделение за комунални работи,
да го потпише договорот за снабдување со електрична енергија, кој гласи:
ДОГОВОР
за снабдување со електрична енергија број УП1-21-273
Податоци за потрошувач: Општина Аеродром, број на клиент: 002386850, ул.Венјамин
Мачуковски бр.6, 1000 Скопје
Податоци за пресметковно мерно место:
шифра на потрошувачко место: 000000072889, бул.АВНОЈ кај згради број 6 и број 10, кп
190/1 КО Кисела Вода 2
Место на испорака: Низок напон
Место на мерење: Низок напон
Електроенергетски податоци: (за ново приклучени тарифни потрошувачи), број на решение
за согласност УП1-21-273, датум на издавање 09.04.2015 година, КЕЦ Аеродром,
Категорија на потрошувач/тарифен модел: низок напон: II тарифен степен
Потрошувач
снабдувач
ОПШТИНА АЕРОДРОМ
ЕВН Македонија АД Скопје

Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот објавувањето, во „Службен гласник на
Општина Аеродром”.
Број 09-156/18
Претседател на Совет
29 април 2015 година
на Општина Аеродром
Скопје
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за ослободување од надоместок за уредување на
градежно земјиште на подрачје на Општина Аеродром за изградба и доградба на
објекти утврдени во ДУП за локалитет четврт И 14
Се објавува Одлуката за ослободување од надоместок за уредување на
градежно земјиште на подрачје на Општина Аеродром за изградба и доградба на
објекти утврдени во ДУП за локалитет четврт И 14, донесена на триесет и петтата
седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 28.04.2015 година.
Број 08-3440/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” број 05/02) и во член 84 и член 85 став 2 од Законот за
градежно земјиште („Службен весник на РМ“ 2011, 53/2011, 144/2012, 153/2012,
25/2013, 137/2013, 163/2013, 44/2015) и барања број 09-163/1 од 27.04.2015 и број
09-165/1 од 28.04.2015 , Советот на Општина Аеродром на својата 35 седница
одржана на 28.04..2015 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште на подрачје на
Општина Аеродром за изградба и доградба на објекти утврдени во ДУП за локалитет
четврт И 14
Член 1
Со оваа одлука се врши ослободување од плаќање надоместок за уредување
на градежно земјиште на инвеститорот Општина Аеродром за објекти во склоп на
спортски комплекс Јане Сандански, утврдени во ДУП за локалитет четврт И 14:
- за изградба на објект со пратечки содржини за тениски терени во спортски
комплекс Јане Сандански на КП 43/1 КО Кисела Вода 2 во врска со којшто е изготвен
Основен проект технички број 085-14;
- за надградба на објект Хотел Русија на КП 43/1 КО Кисела Вода 2 во
спортски комплекс Јане Сандански во врска со којшто е изготвен Основен проект
технички број 121-14;
- за изградба на настрешница за коли во спортски комплекс Јане Сандански
на КП 43/1 КО Кисела Вода 2 во врска со којшто е изготвен Основен проект технички
број 083-14;
- за изградба на објект спорт и рекреација на тениски терени на КП 43/2 КО
Кисела Вода 2 во врска со којшто е изготвен Основен проект технички број 171/2014
кадешто како инвеститор се јавува Општина Аеродром.
Член 2
Инвеститорот се обврзува инфраструктурата мрежа и објекти, дадена во
претходниот став од овој член, да ја изведе согласно согласности и техничка
документација – проекти заверени од надлежни органи и примени од јавните
комунални претпријатија и овластени субјекти кои стопанисуваат со истата.
Член 3
Инвеститорот од член 1 се ослободува од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште за делот од 40% кој припаѓа на Општината.
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За делот од 60 % од надоместок за уредување на градежно земјиште кој
припаѓа на Град Скопје, достевно е барање за донесување на одлука со која ќе се
изврши ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште
за предметните објекти.
Член 4
Се задолжува и овластува раководителот на Сектор за комунални работи,
урбанизам и заштита на животната средина да ги преземе сите потребни активности
заради склучување на договори за регулирање на надоместок за уредување на
градежно земјиште.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Аеродром“.
Број 09-156/19
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина
Аеродром - пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012,
21/2014, 23/2014), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност за започнување на постапка за
давање на користење на спортски објект - фудбалски терен
Се објавува Одлуката за давање на согласност за започнување на постапка
за давање на користење на спортски објект - фудбалски терен, донесена на триесет
и петтата седница на Советот на општина Аеродром, одржана на ден 28.04.2015
година.
Број 08-3439/1
29 април 2015година
Скопје

Градоначалник
Ивица Коневски с.р.

29.04.2015 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 7 стр. 28
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02), член 24 став 1 точка 25 од Статутот на
Општина Аеродром („Службен гласник на ОА“ број 20/2012), член 2 став 1 од
Правилникот за условите, начинот и постапката на давање на користење на деловни
простории, урбана опрема и спортски објекти Советот на Општина Аеродром на 35та седница одржана на ден 28.04.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за давање на согласност за започнување на постапка за давање на користење на
спортски објект - фудбалски терен
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за започнување на постапка за
давање на користење на спортски објект - фудбалски терен што лежи на КП 1734/76
КО Кисела Вода 2 и се состои од фудбалско игралиште со површина од 9578.38 м2 и
помошен објект со површина од 78.38 м2.
Член 2
Се задолжува и овластува Комисијата за преземање на активности за
спроведување на постапка за давање на користење на деловен простор/спортски
објекти да ги преземе сите потребни активности заради давање на користење на
спортски објект - фудбалски терен, детално опишан во член 1 на оваа одлука и тоа
согласно Правилник за условите, начинот и постапката на давање на користење на
деловни простории и спортски објекти број 07-6/3 од 26.01.2011 година (Службен
гласник број 2/2011, 4/2011) и Одлука за утврдување на почетна цена на јавно
наддавање за давање на користење на спортски објекти – тениски и фудбалски
терени сопственост на Општина Аеродром број 07-6/10 од 26.01.2011 година.
Се задолжува и овластува Комисијата за преземање на активности за
спроведување на постапка за давање на користење на деловен простор/спортски
објекти како посебен услов во огласот којшто треба да го објави да го наведе
преземањето на дејства за доведување на теренот од страна на корисникот во
состојба којашто била на денот на преземањето на фудбалскиот терен од страна на
Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Аеродром”.
Број 09-156/20
29 април 2015 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Виктор Камилоски с.р.
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Врз основа на член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен
весник на РМ”, бр. 38/05, 110/08, 118/08, 51/11) се врши објава во Службен гласник на
Општина Аеродром на следното:
ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
УП 24-73 од 22.04.2015 година по барање на Општина Аеродром, од бул. Јане
Сандански 109Б, од Скопје, за градење на Изградба на атмосферска канализација во
локалитет Индустриска зона УЕ В, дел 6, 7 и 8, 1-ва фаза од Втора категорија, на ул.
„Новопроектирана улица 4“, во општина АЕРОДРОМ, КП бр. КП 1768/1, 1764/1 и
6674/1, КО Кисела Вода 2 во м.в. локалитет Индустриска зона УЕ В, дел 6, 7 и 8, со
стационажи од 0+000 (ПРШ) до 0+441.74 (РШ 11).
Горенаведеното Одобрение бeше објавено во дневен весник во текот на два
последователни дена. За завршување на постапката потребно е по објавување на
известувањата во дневен весник истото да се објави во Службен гласник на Општина
Аеродром.
Врз основа на законски пропишаната постапка:
СЕ ИЗВЕСТУВААТ
Се известуваат непосредните соседи на КП бр. 1768/1, 1764/1 и 6674/1, КО Кисела
Вода 2, во м.в. локалитет Индустриска зона УЕ В, дел 6, 7 и 8, во Скопје, односно
сопствениците на катастарски парцели, објекти, друг недвижен имот или
инфраструктурни водови во м.в. нас. локалитет Индустриска зона УЕ В, дел 6, 7 и 8
дека на ден 22.04.2015 година, издадено е Одобрение за градење број УП 23-73 по
барање на Општина Аеродром, од бул. Јане Сандански 109Б, од Скопје, за градење
на Изградба на атмосферска канализација во локалитет Индустриска зона УЕ В, дел
6, 7 и 8, 1-ва фаза од Втора категорија, на ул. „Новопроектирана улица 4“, во
општина АЕРОДРОМ, КП бр. КП 1768/1, 1764/1 и 6674/1, КО Кисела Вода 2 во м.в.
локалитет Индустриска зона УЕ В, дел 6, 7 и 8, со стационажи од 0+000 (ПРШ) до
0+441.74 (РШ 11). Согласно позитивните законски и подзаконски прописи,
заинтересираните странки може да извршат увид во управната постапка во соба број
11 во одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички планови при Општина
Аеродром.
Согласно позитивните законски и подзаконски прописи, заинтересираните
странки може да извршат увид во управната постапка во соба број 5 во одделението
за урбанизам и подготовка на урбанистички планови при Општина Аеродром.
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